
Karaktärsfulla ansikten
Sedan 1960-talet har stora namn som Nelson Mandela, 
Olof Palme, Tove Jansson, Ingmar Bergman, och Mo-
nica Zetterlund passerat framför linsen till Hans Ged-
das Hasselbladskamera. Utställningen Karaktärer visar 
ett flertal av Geddas ikoniska foton, tillsammans med 
snabbt tecknade porträtt. 

Hans Gedda (född 1942) arbetar snabbt och exakt, med 
få exponeringar för varje motiv. I den analoga kamer-
ateknik Gedda använder måste ögat känna när bilden 
blir rätt. Resultatet visar sig först efter framkallning av 
filmen. Det blir en närmast kroppslig upplevelse där 
fotografen måste lita till intuitionen och träna sin timing. 
På en bråkdel av en sekund ska uttrycket och karak-
tären hos den porträtterade fångas. 

Flera av Hans Geddas klassiska porträtt kan sägas 
ha format vårt kollektiva bildminne av de avbildade 
personerna:  Cornelis Vresswijk i bar överkropp med 
hängslen och tigertatuering på bröstet och Nelson 
Mandela med näven i pannan, en bild som spreds i 
tidningar över hela världen vid Mandelas död 2013. 
Båda dessa bilder, tillsammans med ytterligare ett 
tjugotal kända porträtt, finns med i utställningen. 
De visar Geddas enastående förmåga att med sin 
kamera fånga något av den inneboende karak-
tären hos varje person.

Numera har Hans Gedda lämnat uppdragsfo-
tograferingens värld och ägnar sig istället helt 
åt eget konstnärligt arbete i stillebenfotografi, 
teckning och skulptur. Och en del av utställnin-
gen består av sällan visade teckningar. För att trä-
na sitt öga tecknar Gedda sekundsnabba porträtt 
hemma framför TV:n. Med ett fåtal drag med penna 
eller pensel söker han det karaktäristiska, snarare än 
likhet eller försköning, hos den portätterade. En god 
portion humor kryddar bilderna och ger personerna liv. 
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KARAKTÄRER
14 OKT – 26 NOV

HANS GEDDA

PRESSVISNING: 
Tors 12 okt kl 13-15 i Bror Hjorths Hus. 

Anmäl intresse till Tomas Järliden, 
museichef, på 018-56 70 34 eller 
tomas@brorhjorthshus.se 

PRESSBILDER:
Bror Hjorths Hus pressrum på Cision. 
http://news.cision.com/se/bror-hjorths-
hus eller kontakta Mattias Enström.

VERNISSAGE: 
Lördag 14 oktober kl. 14.00  
Utställningen invigs av Mia Bengtsson 
Plynning, Hans Geddas agent/gallerist, 
i konstnärens närvaro. 
Öppet kl 12-16. 


